
 

 

 Bucureşti, 6 ianuarie 2011 
 

COMUNICAT DE PRESĂ  

 
ADMITEREA LA TRANZACŢIONARE A ACŢIUNILOR EMISE DE CĂTRE FONDUL 

PROPRIETATEA 

 
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) informează că, reunit în şedinţă, în data de 6 ianuarie 
2011, Consiliul Bursei a hotărât, în baza avizului consultativ favorabil emis de Comisia 
de Admitere la Tranzacţionare, admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată BVB - 
Sectorul Titluri de Capital - Categoria 1 Acţiuni - a acţiunilor emise de SC FONDUL 
PROPRIETATEA SA (simbol FP), administrat de Franklin Templeton Investment 
Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureşti. Data începerii 
tranzacţionării acţiunilor emise de Fondul Proprietatea este 25 ianuarie 2011.  
 
„Admiterea la tranzacţionare a Fondului Proprietatea marchează un moment important 

pentru Bursa de Valori Bucureşti şi poate constitui un motor pentru evoluţia pieţei de 

capital româneşti per ansamblu, fiind un eveniment aşteptat de câţiva ani. Apreciez că 

listarea Fondului Proprietatea va atrage atenţia unor investitori instituţionali importanţi 

din afara ţării şi va avea impact pozitiv asupra lichidităţii pieţei, atât pe termen scurt, cât 

şi lung. Pe lângă consecinţele pozitive directe, trebuie menţionat faptul că FP reprezintă 

82 de companii, dintre care doar 29 sunt listate la BVB. Banii care vor fi atraşi de 

companiile din portofoliul Fondului Proprietatea de pe piaţa de capital sperăm că vor 

genera noi oferte publice iniţiale urmate de listări, iar diversificarea ofertei în general 

determină creşterea free-float-ului şi a numărului de investitori.” a declarat Stere 
Farmache, preşedinte al Bursei de Valori Bucureşti. 
 
Greg Konieczny, managerul de fond al Fondului Proprietatea a comentat: “Suntem 

încântaţi de decizia BVB de a aproba listarea Fondului Proprietatea. Acest moment 

istoric a fost posibil datorită colaborării excelente cu BVB, CNVM, cu echipa noastră de 

brokeri şi consultanţi juridici. Considerăm că prezentările care sunt programate a avea 

loc în marile oraşe din Europa vor continua să crească notorietatea Fondului. Suntem 

încrezători că listarea preconizată va impulsiona dezvoltarea pieţei de capital româneşti, 

şi va capta interesul unor investitori internaţionali importanţi, încurajând în acelaşi timp 

şi alţi emitenţi locali, inclusiv companii controlate de stat, să facă IPO-uri pentru a-şi 

tranzacţiona acţiunile la BVB.” 

 
În dorinţa de a pune la dispoziţia investitorilor o gamă largă de instrumente financiare 
tranzacţionate la BVB, Consiliul Bursei a aprobat astăzi următoarele măsuri pentru 
dezvoltarea Pieţei Derivatelor: stabilirea cerinţei de lichiditate pentru contractele futures 
pe acţiuni şi actualizarea specificaţiilor contractului futures cu activ suport acţiunile 
Fondul Proprietatea, în conformitate cu ultimele modificări corespunzătoare activului 
suport.  Lansarea contractului FP Futures va avea loc după primirea certificatului de 
înregistrare de la CNVM, în cel mai scurt timp ulterior datei de 25 ianuarie 2011. 
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